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1 Johdanto 

Kiristyvä globaali kilpailu, tuotteiden uudelleen rakentuneet elinkaaret, laaja 

erikoistuminen ja kasvava tarve reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tar-

peisiin ovat vain jäävuoren huippu siitä, minkä vuoksi vanhat organisaatio ra-

kenteet ovat pakotettuja muuttumaan. Yhä useammin menestyvät organisaatiot 

ovat niitä, jotka omaavat dynaamisen organisaatiorakenteen ja jotka informaa-

tioteknologiaa käyttämällä ovat mahdollistaneet nopean sopeutumisen koko 

ajan vaihtuviin kilpailutilanteisiin ja asiakasvaatimuksiin. Hajautettu organisaa-

tio on vakiinnuttanut asemansa hiljalleen organisaatio-käsitteiden kirjossa. Ha-

jautetun organisaation toimintamallin avulla on pyritty vastaamaan muuttuviin 

liiketaloudellisiin vaatimuksiin. Sen toiminta ei kuitenkaan ole haasteetonta: 

onnistuminen vaatii hajautetun organisaation piirteiden ja ominaisuuksien 

ymmärtämistä. 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on määritellä hajautetun organi-

saation käsite ja kertoa mitä se pitää sisällään. Tutkielmassa myös esitellään 

hajautetun organisaation toiminnan tukena tarvittavia tietojärjestelmiä ja esitel-

lään myös eri hajautetun organisaation erilaisia piirteitä. Tämän jälkeen noste-

taan esille erilaisia haasteita, joita hajautettu organisaatio toiminnassaan kohtaa. 

Yhteenvedossa tuodaan vielä koko tutkielman sisältö ja tulokset selkeästi esille. 

 

Kandidaatintutkielman tutkimusongelma on seuraava: 

 

• Mikä on hajautettu organisaatio, ja mitkä ovat sen haasteet? 

 

Tutkielma tehdään kirjallisuuskatsauksena. Vastaukset tutkimusongelmaan on 

etsitty aikaisemmasta alaa koskevasta kirjallisuudesta. Tutkielman tarkoitus on 
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luoda yleiskuva siitä, mikä hajautettu organisaatio on ja mitkä ovat sen toimin-

nan haasteita. Tutkielman tuloksena lukijalle selviää hajautetun organisaation 

käsitteen ja toiminnan moninaisuus. Tuloksena todetaan myös johtamisen vah-

va sidonnaisuus hajautetun organisaation toimintaan. Tutkielmasta on hyötyä 

hajautetussa organisaatiossa työskenteleville työntekijöille ja esimiehille sekä 

muille aiheesta kiinnostuneille. Tutkielma valaisee hajautetun organisaation 

toimintaa ja helpottaa sen toiminnan ymmärtämistä.  
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2 Hajautettu organisaatio 

Tämän luvun tarkoituksena on määritellä hajautetun organisaation käsite sekä 

muita käsitteitä, jotka liittyvät hajautettuun organisaatioon. Näistä käsitteistä 

muodostetaan synteesi, jolla kuvataan hajautetun organisaation määritelmän 

kokonaisuutta. Luvussa kuvaillaan myös hajautetun organisaation toiminnan 

tukena tarvittavia tietojärjestelmiä. Lopuksi nostetaan esille erilaisia hajautetun 

organisaation piirteitä ja tarkastellaan niitä ja niiden vaikutuksia. 

  

Hajautetulle organisaatiolle ja sen käsitteelle on vaikea löytää universaalia mää-

ritelmää. Vartiainen, Hakonen & Kokko (2004, 14) määrittelevät hajautetun or-

ganisaation käsitteen seuraavasti: ”Hajautetulla organisaatiolla tarkoitetaan määrä-

aikaista tai pysyvää organisaatiota, jonka henkilöstö työskentelee yhteisen toimeksian-

non toteuttamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi eri paikoissa käyttäen apunaan tieto- 

ja viestintäteknologiaa”.  Hajautetun organisaation käsitteeseen kuuluvaksi nime-

tään kirjallisuudessa usein paikan, ajan, viestinnän, ja teknologian läsnäolo. Ha-

jautetun organisaation käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan sen voi-

daan tulkita pitävän sisällään myös muita käsitteitä. Esimerkiksi Lipnack & 

Stamps (2000, 18) määrittelevät virtuaalitiimin käsitteen seuraavasti:”Virtual 

team is a group of people who work interdependently with a shared purpose across 

space, time, and organization boundaries using technology”. Hajautetun organisaati-

on ja virtuaalitiimin käsitteiden määritelmistä voidaan tulkita niiden tarkoitta-

van samaa asiaa. Esitetyn väitteen tueksi  tarkastellaan vielä Zigursin (2003) 

esittämää virtuaalitiimin määritelmää:”A virtual team is a collection of individuals 

who are geographically and/or otherwise dispersed and who collaborate via communica-

tion and information technologies in order to accomplish a specific goal”.  Määritelmä 

on miltei sama kuin Lipnackin & Stampsin (2000) esittämä virtuaalitiimin mää-
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ritelmä. Informaatioteknologian alan kirjallisuudessa käytetään paljon käsitettä 

’virtuaali-’ kuvaamaan erilaisia tilanteita ja ympäristöjä.  

 

Watson-Manheim, Chudoba & Crowston (2002) toteavat ’virtuaali-’ sanan käy-

tön olevan ongelmallista, koska ’virtuaali-’ sanaa käytetään sattumanvaraisesti 

kuvaamaan monia erilaisia työympäristöjä ja olosuhteita, jolloin sen määritelmä 

ei ole yksiselitteinen. ’Virtuaali-’ sanahan tarkoittaa jotain epätodellista, jota ei 

ole olemassa. Esimerkiksi Travica (2005) toteaa termien ’virtuaali-’ ja ’virtuaali-

nen’ tarkoittavan jotain joka mahdollisesti on olemassa tai jolla on vaikutusta, 

mutta joka ei kuitenkaan ole mitään formaalia tai todellista. Kirjallisuudessa 

organisaatiot, jotka käyttävät toiminnassaan teknologiaa, kuvataan yhä use-

ammin virtuaaliorganisaatioina. Virtuaaliorganisaation käsitteen määrittelemi-

nen on vaikeaa, ja yksiselitteistä määritelmää siitä on mahdoton löytää. Watson-

Manheimin, Chudoba & Crowston (2002) ehdottavat, että ’virtuaalisuus’ on 

epäjatkuvuutta. Heidän mukaansa epäjatkuvuudet ovat katkoksia tai johdon-

mukaisuuden puutteita työn eri piirteissä, kuten työympäristössä, tehtävässä ja 

työntekijöiden tai johtajien suhteissa. Epäjatkuvuuden eri tyypit ilmenevät työn 

ajallisessa ja maantieteellisessä sijainnissa, työryhmäjäsenyytenä ja kulttuurises-

sa taustassa, kuten ammatissa tai kansallisuudessa. Näiden epäjatkuvuuden 

piirteiden avulla Watson-Manheim, Chudoba & Crowston (2002) ovat määritel-

leet virtuaaliryhmän, virtuaalitiimin ja virtuaaliorganisaation käsitteet seuraa-

vasti: 

 

• ”Virtual groups can be seen as those having a continuous employer but discon-

tinuities in physical or temporal locations”. 

• “Virtual teams can be seen as those having a continuous employer but discon-

tinuous location, work group membership, and perhaps even discontinuous 

tasks”.  
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• “Virtual organizations can be seen as those having individuals working con-

tinuously for some employer, but interacting with discontinuous set of other 

people working for the other companies on a discontinuous set of projects”.  

 

Watson-Manheimin, Chudoban & Crowstonin (2002) esittämistä käsitteistä 

huomataan niiden yhteneväisyys. Käsitteiden määritelmät kasvavat ryhmästä – 

organisaatioon. Virtuaaliryhmän määritelmä on vielä yksiselitteinen, mutta vir-

tuaaliorganisaation jo paljon monimutkaisempi. Travican (2005) mukaan virtu-

aaliorganisaatio viittaa yksilöiden, ryhmien ja yritysten väliaikaiseen suhtee-

seen, jossa he toimivat yhdessä saavuttaakseen tavoitteensa. Virtuaaliorganisaa-

tion käsitteen määrittelyyn liittyen myös Mowshowitz (1997) toteaa, ettei virtu-

aaliorganisaation käsitteellä ole universaalia määritelmää, vaan sen käsite liit-

tyy yleisesti tietokoneisiin, simulaatioihin, verkostoihin, johtamiseen, yhteisöi-

hin ja ihmisiin. Gibson & Gibbs (2006) puolestaan käsitteellistävät ’virtuaali-

suuden’ monitahoisena korkean asteen rakennelmana, joka koostuu neljästä 

itsenäisesti identifioidusta ominaisuudesta. Nämä ovat maantieteellinen hajau-

tuneisuus, teknologinen riippuvuus, muuttuva rakenteellinen järjestys ja kan-

sallinen moninaisuus. Kaikki ominaisuudet vaikuttavat tiimin/organisaation 

virtuaalisuuteen ja niillä on yksilöllisiä vaikutuksia.  

 

Edellä mainituista käsitteistä ja määrittelyistä huomataan niiden samankaltai-

suus, mutta myös niiden pieni eroavaisuus toisiinsa nähden. Kaikki määritel-

mät kuitenkin mahtuvat hajautetun organisaation käsitteen sateenvarjon alle. 

Tutkielman tarkoitus ei ole tutkia virtuaalisuutta vaan edellä osoitettiin ainoas-

taan ’virtuaali-’ käsitteiden päällekkäisyys hajautetun organisaation käsitteen 

kanssa.  

 

Hajautetun organisaation käsitteen alle liitetään tässä tutkielmassa myös seu-

raavat käsitteet hajautettu tiimi ja hajautettu ryhmä. Artikkelissaan Hakonen, 
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Vartiainen & Kokko (2004) määrittelevät hajautetun ryhmän Lipnackia & 

Stampsia mukaillen: ”ryhmäksi ihmisiä, jotka työskentelevät toisistaan riippuvaisesti 

kohti yhteistä päämäärää eri paikoissa kommunikoiden keskenään pääasiallisesti säh-

köisten välineiden avulla”.  Määritelmän johtopäätöksenä voidaan todeta Hako-

sen, Vartiaisen & Kokon (2004) määritelleen hajautetun ryhmän samankaltai-

seksi kuin virtuaalitiimi, minkä Lipnack & Stamps (2000) määrittelivät. Käsit-

teenä ryhmä ja tiimi eroavat toisistaan pelkästään jäsenten lukumäärän osalta. 

Edellä esitettyjen määritelmien perusteella voidaan siis todeta hajautetun orga-

nisaation sisältävän myös hajautetun ryhmän, hajautetun tiimin, virtuaaliryh-

män ja virtuaalitiimin käsitteen. Kaikista edellä esitetyistä käsitteistä voidaan 

muodostaa taulukko, joka havainnollistaa käsitteiden yhteenkuuluvuutta. Tau-

lukossa 1. on vaakarivillä kaikki aiemmin esitetyt käsitteet ja pystyrivillä kaikki 

hajautettua organisaatiota määrittelevät attribuutit. Muiden käsitteiden alle on 

rastitettu ne attribuutit, jotka ovat samoja hajautetun organisaation kanssa. 

 

Taulukko 1. HO = Hajautettu organisaatio, VO = Virtuaaliorganisaatio, HT = Hajautettu 
tiimi, VT = virtuaalitiimi, HR = Hajautettu ryhmä ja VR = Virtuaaliryhmä. 

Käsite: HO VO HT VT HR VR 
Aika x x x x x x 
Paikka x x x x x x 
Teknologia x x x x x x 
Viestintä x x x x x x 
Tehtävä x x x x x x 
Ihminen x x x x x x 
 

Kuten Taulukko 1. osoittaa, kaikissa käsitteissä on samat attribuutit kuin hajau-

tetussa organisaatiossa. Käsitteet eroavat toisistaan vain jäsenten lukumäärän 

mukaan. Kaikissa käsitteissä on vahvasti mukana ajan, paikan, teknologian, 

viestinnän yhteinen vaikutus. Hajautetun organisaation, virtuaaliorganisaation, 

hajautetun tiimin, virtuaalitiimin, hajautetun ryhmän ja virtuaalityhmän toi-

minnan tarkoituksena on yksi ja sama, jonkin niille annetun tehtävän suoritta-
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minen. Tutkielman taulukossa mainituilla käsitteillä tarkoitetaan jatkossa ha-

jautettua organisaatiota tai osaa siitä. 

  

Hajautetut organisaatiot, kuten muutkin organisaatiot, perustuvat ihmisten vä-

lisiin vuorovaikutus- ja kommunikaatiosuhteisiin (Vartiainen, Hakonen & Kok-

ko, 2004. 58). Hajautettujen ryhmien suhteiden rakentuminen ja koordinointi 

eivät voi olla riippuvaisia epävirallisista kontakteista, sillä esimerkiksi työtove-

riin törmääminen toimiston käytävällä ei ole mahdollista. Menestyneessä hajau-

tetussa yhteistyössä täytyy olla aikataulutettuja tapaamisia, tarkoituksellista 

ryhmähengen luontia, vuorovaikutussuhteiden johtamista ja tarkasti sovitut 

vastuut ja työntekijöiden saavutettavuus. (Bos, ym, 2006.) Hajautettu organisaa-

tio tarvitsee strategian, jolla saadaan viestintään yhteiset säännöt ja luodaan 

suhteiden verkosto kattamaan koko organisaatio (Vartiainen, Hakonen & Kok-

ko, 2004. 125). Hajautettujen organisaatioiden suunnitteluun on kiinnitettävä 

huomiota: täytyy tiedostaa saatavilla olevat resurssit sekä käytettävissä olevat 

kyvyt ja taidot. Lisäksi hajautettuja organisaatioita suunniteltaessa on otettava 

huomioon kulttuuriseikat, tarvittavat ammatilliset taidot ja koulutus. Hajaute-

tun organisaation toiminta on monitahoinen prosessi, jossa jokainen osa on 

tarkkaan harkittu. 

 

Yritysten on opeteltava hajautuneen ryhmätyön sekä saatavilla olevan ja koko 

ajan kehittyvän kommunikaatioteknologian tehokasta hyödyntämistä (Nieder-

man & Beise, 1999).  Yhä useammat organisaatiot näkevät virtuaalisen organi-

saation strategiana, jonka avulla he pystyvät parantamaan joustavuuttaan koko 

ajan nopeasti muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä (Watson-Manheim, 

Chudoba & Crowston, 2002). Yritykset erikoistuvat strategisesti virtuaalisten 

organisaatioiden suuntaan ja siten laittavat tulevaisuutensa niiden varaan. 

Käyttämällä virtuaalitiimejä yritykset voivat harjoittaa toimintaa, jollainen olisi 

mahdotonta keskitetyssä yhdeksästä viiteen -työskentelyssä. Yhä useammin 
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2000-luvun organisaatiot näkevät virtuaalitiimit mahdollisuutena tulla nokke-

lammiksi, joustavammiksi, sopeutuvammiksi ja kilpailukykyisemmiksi. (Lip-

nack & Stamps, 2000. 22.)  

2.1 Hajautetun organisaation tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmät, joilla tuetaan hajautettua työskentelyä, jaetaan kahteen pää-

ryhmään: viestintään tarkoitettuihin järjestelmiin ja yhteistyöhön tarkoitettuihin 

järjestelmiin. Viestintävälineitä käytetään vuorovaikutuksen ja kommunikoin-

nin tukena, kun taas yhteistyövälineitä käytetään yhteiseen työskentelyyn työn 

kohteen parissa ja tiedon säilyttämiseen. Viestintä- ja yhteistyövälineiden valin-

ta riippuu erityisesti kahdesta hajautetun työskentelyn ominaispiirteestä: pai-

kasta (sama–eri, pysyvä–vaihtuva) ja ajasta (samanaikainen–eriaikainen). (Var-

tiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 209.) Hajautetun organisaation viestintäväli-

neinä voivat olla sähköposti, puhelin, telekonferenssi, videoneuvottelu tai jokin 

muu vastaava teknologia. Viestintä hajautetussa organisaatiossa voidaan halus-

ta tai osaamisesta riippuen toteuttaa monella tavalla. Se voidaan toteuttaa, joko 

yksinkertaisella teknologialla, kuten soittamalla puhelimella, tai moninaisem-

malla, kuten videoneuvottelulla. Hajautetun organisaation ryhmätyön tarve on 

kasvattanut ymmärrystä ryhmäteknologian, eli tietokonevälitteisen yhteistyön 

merkityksestä toimintaan. Ryhmätyöteknologian keskeisempänä vaatimuksena 

ryhmän yhteistyölle on kyky ilmoittaa ryhmätyön tuloksista ja tapahtumista. 

(Fonseca & Carrapatoso, 2006.)  

 

Fonseca & Carrapatoso (2006) esittelevät ryhmätyöteknologian tieteidenvälittei-

senä verkkoalueena, joka kattaa hajautetut järjestelmäteknologiat, multimedia-

kommunikaation, tietoliikenteen ja informaatioteknologian. Ryhmätyöteknolo-

gioiden hyödyntäminen ei kuitenkaan aina takaa positiivisia vaikutuksia ryh-

mätyöhön. On myös tärkeää harkita sosioammatillisia ongelmia ja kysymyksiä. 
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Ryhmätyöteknologian käyttöönotto voi muuttaa merkittävästi aikaisempia työ-

käytäntöjä. Se taas voi johtaa vaikeuksiin uuteen teknologiaan sopeutumisessa. 

Vain sellaisia tekniikoita ja työkaluja suositellaan hankittavaksi, jotka oikeasti 

tukevat työtä ja kasvattavat tehokkuutta. Informaatioteknologiaa ei tule hank-

kia vain sen itsensä takia. Esimerkiksi IBM Lotus Notes ja Microsoft Exchange 

ovat menestyksellisiä ryhmätyöteknologiasovelluksia. Yksi ryhmätyöteknologi-

an tärkeimmistä ominaisuuksista ja tarkoituksista on yhteisen ryhmätyöympä-

ristön luominen. Ryhmätyöteknologialla tulee olla mekanismeja joiden avulla 

voidaan jakaa hajautetun ryhmätyön tapahtumat muille yhteisen ympäristön 

jäsenille. (Fonseca & Carrapatoso, 2006.)  

 

Hulnick (2000) listaa viisi keinoa, joilla voidaan parantaa informaatioteknologi-

an käyttöä yrityksessä ja siten tukea hajautetun organisaation tietojärjestelmien 

käyttöä: 

 

1. Help deskin uudelleen suunnittelu: sen tulee ratkaista liiketoiminnan ja 

informaation tukoksia, ei vastaanottaa pelkästään puheluita. 

2. Ei pidä varustaa liikaa teknologiaa yrityksen käyttöön, vaan keskittyä 

kouluttamaan työntekijät siihen, mitä on jo hankittu. 

3. Valmenna työntekijöitä tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön. 

4. Luo työntekijöille ympäristö, joka auttaa heitä kehittämään heidän in-

formaatioteknologian käyttötaitojaan. 

5. Informaatioteknologialta ei saa odottaa liikoja eikä työntekijöiltä liian 

vähää. Ihmiset tekevät yrityksen toiminnan, eivät tietokoneet. 

 

Tietojärjestelmistä ei ole mitään hyötyä hajautetun toiminnan tukemisessa, ellei 

niitä osata myös käyttää hyväksi. Uusimmat teknologiset tietojärjestelmät eivät 

aina ratkaise ongelmaa, vaan tietojärjestelmien käyttöä pitää lähestyä niiden 

käyttäjien ja organisaation toiminnan näkökulmasta. 
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2.2 Hajautetun organisaation piirteet 

Hajautetun organisaation toiminnassa on monia erilaisia piirteitä, joihin ei vält-

tämättä törmää perinteisissä organisaatiomuodoissa. Vartiainen, Hakonen & 

Kokko esittelevät kirjassaan ”Hallitse hajautettu organisaatio” (2004) neljä eri 

hajautetun organisaation ulottuvuutta:  

 

1. Paikka: ”Työntekijät tai ryhmät työskentelevät joko samassa paikassa tai eri 

paikoissa. Lisäksi paikka voi olla joko kiinteä tai jatkuvasti vaihtuva”.  

2. Aika: ”Työskentely tapahtuu joko samanaikaisesti tai eri aikaan eri aikavyöhyk-

keillä ja ajallisesti peräkkäin niin, että työsuoritukset seuraavat toisiaan. Lisäksi 

yhteistyö voi olla luonteeltaan jatkuvaa tai määräaikaista”. 

3. Moninaisuus: ”Hajautettuun työskentelyyn osallistuvien toimijoiden kulttuu-

rinen, organisatorinen ja koulutuksellinen tausta vaihtelee samankaltaisesta hy-

vinkin erilaiseen”. 

4. Vuorovaikutuksen tapa: ”Kommunikointi ja vuorovaikutus voi tapahtua suo-

raan kasvokkain tai välittyneesti eri kanavien ja teknologisten järjestelmien 

avulla”.  

 

Ulottuvuuksia voidaan pitää myös hajautetun organisaation erilaisina piirteinä. 

Piirteet ilmenevät erilaisina yhdistelminä. Edellä kuvattujen neljän ulottuvuu-

den yhdistelmillä voidaan havainnollistaa suuri määrä erilaisia käytännön ha-

jautettuja organisaatiomuotoja. Tämä organisaatiotyyppien määrä kuvaa samal-

la sitä haastetta, joka kohdistuu hajautettujen organisaatioiden suunnitteluun ja 

johtamiseen. (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 21–22.)  

 

Hajautettu organisaatio koostuu ihmisistä, jotka elävät eri paikoissa ja joilla on 

erilainen tausta. Voidaan siis olettaa, että he joutuvat kommunikoimaan yli 

kulttuurirajojen ja tottumaan uusiin kieliin. Kahdella ammattilaisella, joilla on 
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erilainen kotikasvatus tai ammatillinen koulutus, voi olla yhtä paljon tai enem-

män ongelmia kommunikaatiossa kuin kahdella eri kieltä äidinkielenään pu-

huvalla ihmisellä. Tulevaisuudessa pelkästään työvoima ei tule olemaan moni-

naisempaa, vaan myös tehtävien vaatimukset ja kompleksisuus johtavat siihen, 

että tarvitaan työryhmiä, joissa erilaisten ihmisten on työskenneltävä yhdessä. 

(Lipnack & Stamps, 2000, 66–67.)  

 

Mitä hajautuneempi organisaatio on, sitä todennäköisemmin sen jäsenet ovat 

taustoiltaan erilaisia. Mitä liikkuvampaa työntekijän työ on, sitä todennäköi-

sempää on, että hän työssään tapaa erilaisia ihmisiä. Kukin jäsen tuo oman kult-

tuurin mukanaan, mikä monimutkaistaa työskentelyä. Globaalin hajautetun 

ryhmän jäsenillä on erilaiset elämänkokemukset, arvot, uskomukset ja normit. 

Ikä, sukupuoli, koulutus ja kokemus vaihtelevat paljon myös samassa maassa 

toimivissa hajautetuissa organisaatioissa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat erityi-

sesti kommunikaation ja sen sisällön ymmärtämiseen. (Vartiainen, Hakonen & 

Kokko, 2004. 46.) Speier & Palmer (1998) esittelevät artikkelissaan kolme eri 

piirrettä jotka vaikuttavat hajautetun organisaation kommunikaatioon, luotta-

muksen syntyyn ja toiminnan tukena tarvittaviin informaatioteknologian työ-

kaluihin. Piirteet ovat jäsenten etäisyys, samanaikainen työnkierto ja kulttuuri. 

Nämä piirteet tekevät kommunikaatiosta ja koordinoinnista vaikeampaa hajau-

tetusti työskentelevien ryhmien jäsenille. Piirteet myös vaikuttavat tii-

min/organisaation toimintaan ja tehokkuuteen. On helppo ymmärtää kommu-

nikaation vaikeutuvan jos hajautetun organisaation jäsenet työskentelevät eri 

mantereilla, eri aikavyöhykkeillä ja tulevat eri kulttuureista. 

 

Shachaf (2008) kertoo kulttuurisella moninaisuudella olevan niin positiivista 

kuin negatiivistakin vaikututa globaalisti toimivaan hajautettuun työhön. Kult-

tuuriset ja kielelliset erot ilmenevät väärinkäsityksinä kommunikaatiossa mikä 

heikentää luottamusta, yhteisymmärrystä ja ryhmän identiteettiä. Työntekijät 
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joutuvat käyttämään enemmän aikaa viestin ymmärtämiseen ja kokevat sen 

turhauttavana. Hitaampi kommunikaatio myös nostaa yrityksen kustannuksia. 

Positiivisena vaikutuksena todetaan päätöksenteon paraneminen. Päätöksente-

koa parantavina attribuutteina mainittiin jäsenten erilaiset näkökannat, saata-

villa olevan tiedon ja taidon lisääntyminen sekä rakentava kritiikki. Tähän yh-

tyen myös Kokko, Vartiainen & Hakonen (2003) painottavat kulttuurierojen 

ymmärtämistä ja ryhmän jäsenten erilaisen osaamisen hyödyntämistä menes-

tystekijänä hajautetun ryhmätyöskentelyn kannalta. 

 

Vuorovaikutuksen tapaa, eli kasvokkain ja sähköisesti tapahtuvan kanssakäy-

misen tiheyttä, sisältöä ja välineitä pidetään hajautetun työskentelyn kannalta 

keskeisenä tekijänä. Työtehtävien kompleksisuus vaikuttaa sekä vuorovaiku-

tuksen määrään että tarvittavien välineiden monipuolisuuteen. Keskeisenä on-

gelmana on pystytäänkö tieto- ja viestintäteknologian avulla luomaan sellaisia 

kanavia, joilla voidaan korvata kasvokkain tapahtuva viestintä. Voivatko hajau-

tetusti työskentelevät työntekijät oppia viestimään ja työskentelemään uusilla 

malleilla ja tavoilla, jotka pystyisivät korvaamaan kasvokkain tapahtuvan in-

formaation vaihdon? Tieto- ja viestintäteknologian välittämän vuorovaikutuk-

sen puutteena on nähty sen heikko kyky tukea epävirallista, spontaania vuoro-

vaikutusta ja yhteistyötä. Toisaalta teknologian välittämässä viestinnässä on 

havaittu myös hyviä puolia. Viestintä voi olla demokraattisempaa, koska vies-

tinnän osapuolten ennakkoluulot ja auktoriteettierot eivät ole suoraan näkyvis-

sä. (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 46–49.) 

 

Watson-Manheimin, Chudoba & Crowston (2002) esittämän epäjatkuvuus teo-

rian pohjalta Chudoba, Wynn, Lu & Watson-Manheim (2005) tunnistavat kuusi 

epäjatkuvuuden piirrettä, jotka vaikuttavat virtuaalisen tiimin työympäristöön. 

Epäjatkuvuuden avulla voidaan määritellä yksilöiden kokemuksia työssään. 

Tällä taas voidaan kuvata työn virtuaalisia piirteitä. Epäjatkuvuuden piirteitä 
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ovat paikka, aika, kulttuuri, työtavat, organisaatio ja teknologia. Paikalla tarkoi-

tetaan työntekijöiden mahdollisuutta työskennellä hajautetusti ja erossa toisis-

taan. Ajalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijät työskentelevät eri aikaan ja 

eri aikavyöhykkeillä. Kulttuurilla kuvataan työntekijöiden erilaisia ammatillisia 

ja kansallisia kulttuureja. Työtavoilla taas tarkoitetaan erilaisia työtapoja, joita 

työntekijät harjoittavat työssään, jotta voisivat työskennellä sujuvasti ja ongel-

mitta muiden hajautetun ryhmän jäsenten kanssa. Organisaatio puolestaan kä-

sittää tilanteet, joissa työntekijä työskentelee yli organisaatiorajojen omassa or-

ganisaatiossaan tai eri organisaatioista tulevien ihmisten kanssa. Teknologia 

taas mahdollistaa hajautettujen tiimien toiminnan, ja vaikeudet sen hyödyntä-

misessä jarruttavat jäsenten toiminnan tehokkuutta. Mitä enemmän epäjatku-

vuuden piirteitä työntekijät kokevat työssään sitä enemmän he työskentelevät 

virtuaalisessa ympäristössä ja sitä haastavampaa heidän työnsä on. (Chudoba, 

Wynn, Lu & Watson-Manheim, 2005.) 

 

Yhteenvetona hajautetun organisaation erilaisista piirteistä voidaan ensiksi nos-

taa esille paikka, eli maantieteellinen hajautuneisuus ja organisaation jäsenten 

sijainti. Myös ammatillinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat paikan piirtee-

seen hajautetussa organisaatiossa. Seuraavana piirteenä voidaan mainita aika, 

millä tarkoitetaan työnkiertoa ja hajautetun organisaation yhteistä työskentely-

aikaa. Paikan piirteen kasvaessa myös maantieteellisen hajautuneisuuden piirre 

kasvaa, jolloin myös ajallinen hajautuneisuus kasvaa hajautetussa organisaati-

ossa. Esimerkiksi kun hajautetun organisaation työskennellessä kolmella eri 

mantereella, työskentelee se todennäköisesti myös kolmella eri aikavyöhykkeil-

lä. Piirteiden vaikutus toisiinsa on siis usein suoraan todettavissa. Lisäksi voi-

daan olettaa paikan ja ajan hajautuneisuuden kasvaessa myös kommunikaation 

ja vuorovaikutuksen monimutkaistuvan. Kommunikaatioon ja vuorovaikutuk-

seen hajautetun organisaation sisällä taas tarvitaan sitä varten suunniteltua tek-

nologiaa, joka myös moninaistuu ajan ja paikan piirteiden hajautuneisuuden 
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kasvaessa. Hajautetun organisaation piirteet siis kasvattavat suuresti moninai-

suutta ja siten vaikuttavat siten hajautetun organisaation toimintaan. Hajautetut 

organisaatiot ovat juuri näiden piirteiden vuoksi ainutlaatuisia, sillä niiden toi-

minnassa on otettava ensin huomioon monia sisäisiä asioita ennen liiketoimin-

nallisten tai kilpailullisten asioiden suunnittelua.  
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3 Hajautetun organisaation haasteet 

Tässä luvussa tarkastellaan hajautetun organisaation sisäisiä ja toimintaympä-

ristöstä kumpuavia ulkoisia haasteita. Luvussa kuvaillaan myös yksittäisten 

työntekijöiden kokemia haasteita. Hajautettu organisaatio koostuu ihmisistä, 

joiden panoksella on suora vaikutus hajautetun organisaation toimintaan ja tu-

lokseen.   

 

Hajautuneisuus haastaa totutut käytännöt ja johtamistavat. Perinteiset, paikalli-

siin oloihin syntyneet toimintamallit ja -tavat ovat vanhentuneita eivätkä toimi 

sellaisinaan (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 18). Lipnackin & Stampsin 

(2000) mukaan haasteena on oppia toimimaan hajautetuissa ryhmissä ja verkos-

toissa säilyttäen samalla aikaisemmissa organisaatiomuodoissa saavutetut edut 

ja hyödyt.  Esimerkiksi suomalaisyritysten ja muiden organisaatioiden kohtaa-

mat ongelmat hajautuneessa työssä johtuvat osittain tottumattomuudesta uu-

deksi koettuun toimintamalliin. Syynä on kuitenkin myös se, että yritykset eivät 

ole riittävän vakavasti paneutuneet hajautuneen toiminnan johtamisen haastei-

siin (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 18.) Hajautetun ryhmän johtaminen 

vaatii selkeää vastuunjakoa, tehokasta koordinointia ja kommunikointia. Toi-

miva johtaminen yhdistää tasapainoisesti tulosorientoituneen johtamistyylin ja 

ihmisten johtamisen. (Kokko, Vartiainen & Hakonen, 2003.) 

 

Vartiainen, Hakonen & Kokko (2004) esittelevät kirjassaan hajautetun organi-

saation kuusi ulottuvuutta niiden synnyttämien haasteiden kannalta. Nämä 

ulottuvuudet ovat: eripaikkaisuus, liikkuvuus, eriaikaisuus, määräaikaisuus, 

jäsenten moninaisuus ja sähköisen vuorovaikutuksen määrä. Yhdessä ulottu-

vuudet muodostavat herkästi muuttuvan kokonaisuuden. Ulottuvuudet muo-

dostavat hajautetusti toimivan organisaation lähtökohdan ja toimintaympäris-
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tön. Asiakkaalta saadun tai itse asetetun toimeksiannon ja yhteisen tehtävän 

kompleksisuus vaikuttaa siihen, miten nämä ulottuvuudet käytännössä toteu-

tuvat ja ohjaavat hajautetun organisaation toimintaa. Ulottuvuuksien lisäksi 

hajautetun yksikön toimivuuteen vaikuttavat sen sisäiset ryhmäprosessit ja si-

säinen ilmapiiri. (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 34–38). Vartiainen, Ha-

konen & Kokko (2004, 67) luettelevat vielä muun muassa seuraavia hajautetun 

organisaation haasteita: maantieteellinen hajautuneisuus, erilaiset kulttuuri-

taustat, eriävät toimintamallit, ryhmäsamaistuminen, ryhmän heikko yhtenäi-

syys, kommunikaation köyhyys ja heikko koordinointi.   

 

Paikan suhteen hajautettu organisaatio merkitsee sitä, että sen jäsenet työsken-

televät saman rakennuksen eri huoneissa tai kerroksissa, eri rakennuksissa ja 

paikkakunnilla tai kokonaan eri maissa. Työskentely paikkaan liittyy kaksi eri-

tyispiirrettä. Ensimmäinen on työntekijöiden tai tiimien etäisyys toisistaan ja 

toinen on heidän liikkumisensa määrä. Molemmat työn piirteet vaikuttavat sii-

hen, miten ihmiset kommunikoivat keskenään. Palautteen saannin ja antamisen 

suhteen on myös usein ongelmia. Väärinkäsitykset kehittyvät helposti ristirii-

doiksi ja tiedon ja osaamisen siirtämisessä saatetaan kohdata vaikeuksia. Hajau-

tetusti työskentelevän tiimin jäsenten liikkuminen paikasta toiseen parantaa 

tiedon ja osaamisen leviämistä organisaation eri osien välillä. Huonona puolena 

voidaan pitää paikallisen tiedon pinnallisuutta ja sitoutumattomuutta. Liikku-

vuuden merkitys kasvaa koko ajan, lähinnä langattoman teknologisen kehityk-

sen mahdollistamana. Hajautetussa työssä eivät liiku pelkästään ihmiset, vaan 

myös työn kohde, eli organisaation valmistama tuote ja palvelu. (Vartiainen, 

Hakonen & Kokko, 2004. 38–39.)  

 

Ajan haasteet hajautetulle työlle ilmenevät kahtena asiana: missä määrin työs-

kennellään hajallaan samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Erityisesti globaaliin ha-

jautettuun työhän liittyy eriaikaisen työskentelyn ominaisuus. Globaalin työs-
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kentelyn haasteena on pidetty erityisesti vaikeutta pitää tarvittaessa yhteisiä 

kokouksia. Töiden kierrättämiseen eri aikavyöhykkeillä on kohdistettu kritiik-

kiä. Jos kommunikaatio eri paikkojen välillä ontuu, saattaa 24 tunnin työpäivä 

muuttua kolmeksi kahdeksan tunnin jaksoksi ihmettelyä ja korjaamista. (Varti-

ainen, Hakonen & Kokko, 2004. 45.) 

 

Määräaikaisuus tuo lisävaateen hajautettuun työhön. Organisaation tasolla 

määräaikaisten yhteistyökumppaneiden määrä lisääntyy. Määräaikainen työ 

saattaa olla tekijälleen aikaisempaa kiinnostavampaa työn vaihtelevuuden ta-

kia. Toisaalta me-henkeä ryhmään ei synny, eikä ryhmään sitouduta.  (Vartiai-

nen, Hakonen & Kokko, 2004. 45.)  

3.1 Yhteistyön ja osaamisen haasteet 

Työskennelläkseen tehokkaasti työntekijöiden täytyy luottaa toisiinsa. He teke-

vät sopimuksia, asettavat tavoitteita, suorittavat tehtäviä ja jakavat resursseja 

keskenään. Tiimit joissa vallitsee luottamus, organisoivat  myös toimintaansa 

nopeammin ja suoriutuvat tehtävistään paremmin. Luottamuksen rakentumi-

seen ja sen ylläpitämiseen on kiinnitettävä jatkuvasti erityistä huomiota virtuaa-

litiimin toiminnassa. (Lipnack & Stamps, 2000. 70.) Hajautetussa organisaatios-

sa luottamuksen muodostumisen haasteena on työntekijöiden vaikeus saada 

tietoa toisten motiiveista ja kokemusta muiden toiminnasta. Kun yksilöillä ei 

ole mahdollisuutta tutustua toisiinsa, mutta yhteisen tehtävän suorittaminen 

vaatii kuitenkin luottamusta, rakentuu luottamus rooli- ja ryhmätasoisten ste-

reotypioiden varaan. (Hakonen, Vartiainen & Kokko, 2004.) Ryhmän jäsenten 

välisen luottamuksen rakentaminen, eristäytymisen ehkäiseminen ja jäsenten 

irrallaan olon välttäminen muodostavat haasteita hajautetulle toiminnalle. In-

formaatioteknologian käyttö globaaleissa yrityksissä lisää tiimityön monimut-

kaisuutta ja vaikuttaa siten tiimin tehokkuuteen. (Shachaf, 2008.) Työntekijöi-
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den, joilla on tarvittava osaaminen ja taidot, yhteen saattaminen ei pelkästään 

riitä takaamaan, että he olisivat kykeneviä työskentelemään tehokkaasti ja in-

novatiivisesti tehtävässään (Gibson & Gibbs, 2006). Lipnackin & Sampsin (2000) 

mukaan luottamus on avain menestyneeseen virtuaaliseen tiimityöhön. En-

simmäinen tapaaminen, joko kasvokkain tai sähköisesti, on ryhmän toimivuu-

den ja luottamuksen synnyn kannalta kriittisin vaihe. Ensimmäisessä tapaami-

sessa luodaan sosiaaliset suhteet työtovereiden kanssa sekä tutustutaan toisten 

työtapoihin ja luonteisiin. (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 123, 131.) 

 

Yhteisen tehtävän suorittamisessa ryhmän jäsenten täytyy toimia yhteistyössä, 

ja heidän täytyy toimi kahdessa eri ongelmallisessa työskentelytilassa. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että ensinnäkin ryhmän täytyy selviytyä konkreettisesta toi-

minnasta, kuten jonkin olemassa olevan ongelman ratkaisusta. Lisäksi ryhmän 

täytyy pystyä toimimaan konkreettiseen tilaan riippuvassa sosiaalisessa tilassa, 

jossa sosiaaliset vuorovaikutussuhteet luovat haasteita ja mahdollisuuksia. (Lei-

nonen, Järvelä & Häkkien, 2005.) Hajautetussa toiminnassa työn tarkoitus ja 

tavoite eriytyvät helposti ryhmän jäsenten yksittäisiksi tavoitteiksi, joiden suun-

ta ei välttämättä ole sama (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 84). Yhteistyö 

on riippuvainen molempien tilojen toimimisesta. Se miten työntekijät selviyty-

vät näistä tekijöistä on olennaista yhteistyön tuloksen kannalta.  Toiminnallisten 

ja sosiaalisten tekijöiden riippuvuus voi aiheuttaa ongelmia, jossa ryhmä ei toi-

mi tarkoituksensa mukaisesti, vaikka taustatekijät, kuten riittävät työvälineet ja 

työympäristö, olisivat kunnossa. Työntekijöiden valveutuneisuus yhteistyöstä 

ja sen edellytyksistä ehkäisee ongelmien syntymistä hajautetuissa ryhmissä. 

Yritykset voivat parantaa hajautetun toiminnan yhteistyökykyä panostamalla 

työntekijöiden valveutuneisuuteen ja käyttäytymiseen. (Leinonen, Järvelä & 

Häkkien, 2005.) Hajautetusti työskentelevien yksilöiden on kyettävä työskente-

lemään itsenäisesti ja toimimaan yhteistyössä muiden hajautetun organisaation 

jäsenten kanssa.  
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Hajautunut yhteistyö vaatii onnistuakseen erilaista osaamista kuin kasvotusten 

tapahtuva yhteistyö. Tarvittavat osaamisen lajit on tyypillisesti listattu hajaute-

tussa työssä tarvittavina henkilökohtaisina ominaisuuksina ja onnistumisen 

mahdollistavina toiminnallisina taitoina. Nämä Kokko, Vartiainen & Hakonen 

(2003) määrittelevät artikkelissaan seuraavasti: ”Ominaisuudet sisältävät yksilöi-

den käsitykset, tiedot, asenteet ja persoonallisuuden ydinpiirteet sekä ryhmän tai projek-

tin käytössä olevat jaetut henkiset resurssit, prosessit ja muut toimintaedellytykset. 

Toiminnalliset taidot ovat sekä yksilöiden että ryhmien ja projektien taitavaa toimintaa, 

joka johtaa onnistuneeseen lopputulokseen”. Hajautetusti työskentelevillä ihmisillä 

täytyy olla taitoa ja kykyä toimia yhteistyössä sekä luoda ja jakaa tietoa toisten 

hajautetusti työskentelevien ihmisten kanssa. Haasteena on löytää keinoja joi-

den avulla voidaan kannustaa työntekijöiden kommunikointia, muodostaa yh-

teistyössä uutta tietämystä ja saada yksilöt jakamaan omaa ammatillista asian-

tuntemustaan. (Mäki-Komsi, Pöyry & Ropo, 2005.)  

 

Hajautettu työskentely on laajasti levinnyt työskentelyn muoto globaaleissa 

yrityksissä. Samalla jatkuva oppiminen ja uuden tiedon luominen ovat tulleet 

kriittisen tärkeiksi osiksi yritysten hyvinvointia. Oppimisen tarve syntyy usein 

ongelmasta, jonka takia tarvittava informaatio on hankittava nopeasti työtehtä-

vän suorittamiseksi. Hajautettu organisaatio tukee erillisten ammattilaisten työ-

tä tarjoamalla yleisen informaation ja tiedon lisäksi tukea ja yhteisöllisyyden 

tunnetta. Epäformaalia oppimista ja tiedon vaihtoa tapahtuu hajautetussa yh-

teisössä, ja siten muodostuu rakennelma tukemaan jokapäiväistä työtä. (Mäki-

Komsi, Pöyry & Ropo, 2005.) 

 

Hajautetun organisaation erilaiset piirteet ja ulottuvuudet ovat siis herkässä 

vuorovaikutussuhteessa toisiinsa ja synnyttävät työntekijöidensä kannalta 

muutoksia työn vaatimuksiin ja tuntemuksiin. Yksittäisen työntekijän näkö-
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kulmasta hajautetun yhteistyön haasteena on erityisesti se kuinka synnyttää 

samanlainen tietoisuus ja läsnäolon tunne muiden olemassaolosta kuin tavan-

omaisessa ryhmätyössä. (Vartiainen, Hakonen & Kokko, 2004. 41–42.) Hajaute-

tussa organisaatiossa kriittistä on yhteydenpidon ja viestinnän toimivuus orga-

nisaation jäsenten välillä. Hajautetun organisaation menestymiseen vaikuttavat 

ratkaisevasti sekä yksilöiden osaaminen että ryhmien ja tiimien kollektiivinen 

osaaminen. Hajautetun organisaation kokonaisuuden hallinta perustuukin ra-

portointijärjestelmiin ja proaktiiviseen kommunikaatioon sekä luottamukseen. 

Hajautettu toiminta vaatii organisaatiolta johdon tukea, avointa kulttuuria, pa-

nostusta kommunikaatio- ja yhteistyövälineisiin sekä ryhmän jäsenten henkilö-

kohtaiseen tapaamiseen. (Kokko, Vartiainen & Hakonen, 2003.) 

 

3.2 Maantieteelliset haasteet 

Maantieteellisesti hajautetut tiimit kokevat väärinymmärrystä kommunikaati-

ossa, vaikeuksia informaation välittämisessä, palautteen antamisessa ja vaike-

uksia tiimin identiteetin rakentamisessa ja sen säilyttämisessä. Hajautetuissa 

tiimeissä kommunikaation kustannukset ovat merkittävät. Hajautetuilla tiimeil-

lä on ongelmia tiedon välittämisessä tasapuolisesti, oikealla tavalla ja tarvittaes-

sa. Kommunikaatioverkoston ja vapaamuotoisen työverkoston yhteen sovitta-

minen on erittäin tärkeää hajautetuissa tiimeissä. Työntekijöille täytyy tehdä 

selväksi työn organisointi ja rohkaista heitä kommunikoimaan suoraan niille, 

kenen kanssa heidän työllään on riippuvuussuhde (Hinds & McGrath, 2006.) 

Laajasti hajautettujen tiimien resursseja on vaikeampi koordinoida, koska niissä 

yhteinen aika on rajallinen. Tapaamisia on vaikeampi järjestää ja telekonferens-

sit joudutaan järjestämään normaalien työaikojen ulkopuolella. (Gibson & 

Gibbs, 2006.) Sosiaalinen verkosto voi edesauttaa yhteisymmärrystä ja luotta-

musta tiimeissä. Tiheä sosiaalisten suhteiden verkosto voi helpottaa ryhmän 
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identiteetin muodostumista ja johtaa sujuvampaan koordinaatioon ja yhteiseen 

toimintaan. Maantieteellinen hajautuneisuus luo haasteita yhteisymmärryksen 

luomiselle. Vahva ja tiivis sosiaalinen verkosto voi lieventää hajautuneisuuden 

ongelmia ja parantaa toimintaa. (Hinds & McGrath, 2006.)  

 

Luvussa 2 esitellyt Gibsonin & Gibbsin (2006) ’virtuaaliset’ ominaisuudet vai-

kuttavat negatiivisesti organisaation toimintaan, jos niihin ei kiinnitetä huomio-

ta tiimien suunnittelussa. Psykologisesti turvallinen kommunikointiympäristö 

auttaa selvittämään kansallisia erilaisuuksia ja normeja sekä ratkaisemaan kon-

flikteja ja kannustaa avoimeen ilmapiiriin, jossa työntekijät voivat vaivattomasti 

esittää kysymyksiä, mielipiteitä ja asioita joita eivät ymmärrä. Gibson & Gibbs 

(2006) myös väittävät, että virtuaalisuuden ominaisuuksien ja luottamuksen 

välillä ei ole merkittävää vuorovaikutusta. Luottamuksen sijaan psykologisesti 

turvallinen kommunikaatioympäristö on virtuaalisuuden ominaisuuksien ne-

gatiivisten vaikutusten lievittäjä. Tiimeille, joille tunnusomaisia piirteitä ovat 

laaja maantieteellinen hajautuneisuus, teknologinen riippuvuus, muuttuva ra-

kenteellisuus sekä kansallinen moninaisuus. Psykologisesti turvallinen kom-

munikaatioympäristö voi olla keino lieventää ja voittaa virtuaalisuuden omi-

naisuudet ja siten kasvattaa innovaatiota tiimissä. Psykologisesti turvalliselle 

kommunikaatioilmapiirille tunnusomaista on tuen saaminen, avoimuus, luot-

tamus, kunnioitus ja riskin ottaminen. Ilmapiiri parantaa tiimin innovaatioky-

kyä, koska se rohkaisee keskustelemaan erimielisyyksistä, edesauttaa spontaa-

nia ja epävirallista kommunikaatiota, tuottaa suunnittelematonta informaatiota 

ja yhdistää erilaisia mielipiteitä, ideoita ja näkökulmia. (Gibson & Gibbs, 2006.) 

Tähän liittyen myös Hakonen, Vartiainen & Kokko (2004) toteavat ettei vuoro-

vaikutuksen kestolla ja kasvokkain tapaamisten määrällä ole yhteyttä luotta-

mukseen. Sitä vastoin vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden kokemisella 

on vahva yhteys luottamukseen.  
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3.3 Kulttuuriset haasteet  

Kulttuuriset taustat hajautetussa organisaatiossa vaikuttavat jäsenten väliseen 

kommunikaation. Kulttuuri vaikuttaa siihen miten yksilöt kommunikoivat, 

koska yksilöt yleensä käyttäytyvät kulttuurisidonnaisten arvojen ja sääntöjen 

mukaan. Ne taas vaikuttavat kommunikaatiokäyttäytymiseen. (Massey ym. 

2001.) McDonough, Khan & Barczak (2000) kertovat kulttuurisen erilaisuuden 

vaikuttavan myös kokonaisen organisaation käyttäytymiseen. Monikulttuuriset 

organisaatiot pitävät sisällään enemmän luovuutta ja voivat saavuttaa parem-

pia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ongelmiin. Ongelmana kuitenkin on konfliktien 

selvittäminen, koheesion ylläpito ja luottamuksen rakentaminen. Useimmiten 

monikulttuuriset hajautetut organisaatiot kuitenkin epäonnistuvat ymmärtä-

mään suuren potentiaalinsa monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Mc-

Donough, Kahn & Barczak (2001) toteavat myös monikulttuuristen globaalien 

tiimien sisältävän enemmän liikkeenjohdollisia haasteita. 

 

Massey ym. (2001) nostavat artikkelissaan esille kolme eri dimensiota, jotka aut-

tavat selittämään kulttuurien välisiä kommunikaatioeroja. Nämä kolme eri di-

mensiota ovat individualismi – kollektivismi, kommunikaation kontekstikaali-

suus ja epävarmuuden välttely. Individualismi – kollektivismi selittää sitä, että 

toiset toimivat ennemmin yksilöinä kuin ryhmän jäseninä. Kommunikaation 

kontekstikaalisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon lisäinformaatiota tarvi-

taan päätöksen tekemiseen pelkkien faktojen lisäksi. Tämä kertoo yksilöiden 

suullisen ja kirjallisen kommunikaation mieltymyksistä. Jossain kulttuureissa 

jaetaan vain tarvittava tieto eikä yhtään enempää. Toisissa kulttuureissa taas 

halutaan tietää esimerkiksi myös historiallista taustaa ja muiden mielipiteitä 

ennen kuin ollaan valmiita tekemään päätöksiä. Epävarmuuden välttelyllä taas 

tarkoitetaan eroavaisuuksia epävarmuuden sietämisessä. Toisissa kulttuureissa, 

kuten esimerkiksi Japanissa, koetaan tärkeäksi, että on selvät säännöt siitä, mi-
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ten toimitaan. Lisäksi halutaan tietää pienimmätkin yksityiskohdat, ettei mitään 

jäisi epäselväksi. Länsimaisissa kulttuureissa taas on suurempi yksimielisyys 

asioiden hoitamisesta, ja tarvitaan vähemmän sääntöjä ja löyhempiä rakenteita 

selkeyttämään toimintaa. (Massey ym. 2001.) 

 

Näiden dimensioiden ja toiminnan haasteteiden lievittämiseksi Massey ym. 

(2001) suosittelevat hajautetulta organisaatiolta strategista linjausta monikult-

tuurisen toiminnan ohjeistamiseen, yhteisen kielen valmentamiseen ja teknolo-

gian käyttöön kommunikaation välittäjänä. Vaikka hajautetut organisaatiot pys-

tyvät tarjoamaan monenlaisia kommunikointivaihtoehtoja, hajautetun organi-

saation täytyy tiedostaa, että jo teknologia itsessään voi herättää erilaisia tulkin-

toja ja reaktioita kulttuurisesti erilaisten yksilöiden keskuudessa.  

 

Hajautetun organisaation haasteet voidaan tiivistää suurimmaksi osaksi yhteen 

haasteeseen. Hajautetun organisaation haasteet voidaan minimoida hyvällä joh-

tamisella, eli yhteenvetona voidaan todeta, että hajautetun organisaation suurin 

haaste on sen johtaminen. Haasteina on edellä esitetty seuraavia tekijöitä, kuten 

me-henki, luottamus, yhteistyö, osaaminen, oppiminen, sosiaaliset suhteet ja 

verkostot, informaatio sekä kommunikaatio. Kaikki tekijät ovat osa johtamis-

työtä, ja osittain johtajan vastuulla. Hyvällä johtamisella vaikutetaan kaikkiin 

näihin tekijöihin ja edesautetaan niiden syntymistä ja ylläpitämistä hajautetun 

organisaation menestyksekkään toiminnan tasolla. Haasteet ovat pitkälti samo-

ja kuin perinteisemmissäkin organisaatiomuodoissa, mutta hajautetun organi-

saation erikoispiirteet, kuten eripaikkaisuus, liikkuvuus, määräaikaisuus, eriai-

kaisuus, moninaisuus ja sähköisen vuorovaikutuksen määrä, monimutkaistavat 

ja vaikeuttavat haasteita entisestään korkeammalle tasolle verrattuna perinteis-

ten organisaatiomuotojen haasteisiin. 
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4 Yhteenveto 

Hajautetun organisaation rakenteesta ja toiminnasta keskustellaan nykypäivänä 

enenevissä määrin alan kirjallisuudessa. Hajautettu organisaatio on nähty vas-

tauksena uusiin ja muuttuviin tulevaisuuden haasteisiin. Markkinatilanteet, 

liiketaloudelliset suhdanteet ja asiakasvaatimukset kasvavat ja muuttuvat ny-

kyisessä turbulentissa maailmassa ennalta arvaamattomasti. Organisaatioiden 

on pystyttävä vastaamaan ja sopeutumaan uusiin haasteisiin nopeasti ja toimi-

vasti. Hajautetun organisaation rakenne ja idea ovat mahdollistaneet uudenlai-

sen toimimis- ja ajattelutavan syntymisen. 

 

Kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutustuttaa lukija hajautetun organisaa-

tion käsitteeseen, sen piirteisiin ja haasteisiin. Haluttiin siis vastata kandidaatin-

tutkielman tutkimusongelmaan. Aiheeseen tutustuttiin aikaisemman kirjalli-

suuden perusteella ja sitä analysoimalla saavutettiin halutut tulokset ja muo-

dostettiin eri johtopäätöksiä. 

 

Ensin lukijalle tehtiin selväksi hajautetun organisaation käsitteen määritelmä ja 

siihen liittyvät muut käsitteet. Käsitteistä johdettiin synteesi jolla havainnollis-

tettiin hajautetun organisaation käsitteen laajuutta ja sen mahdollisuutta pitää 

sisällään muita käsitteitä. Tämän jälkeen kerrottiin tietojärjestelmistä, joita ha-

jautettu organisaatio tarvitsee toimintansa tukena. Toisen kappaleen lopuksi 

esiteltiin erilaisia hajautetun organisaation piirteitä ja niiden vaikutuksia. Sa-

malla osoitettiin lukijalle hajautetun organisaation sisältävän sellaisia piirteitä, 

joihin ei välttämättä törmää perinteisemmissä organisaatiomuodoissa. 

 

Kolmannessa kappaleessa lukijalle kerrottiin hajautetun organisaation haasteis-

ta ja todettiin niiden laiminlyönnillä olevan suuria vaikutuksia hajautetun or-

ganisaation toimintaan. Lopuksi tehtiin yhteenveto eri haasteista ja todettiin 
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niiden olevan sidoksissa hajautetun organisaation johtamiseen. Samalla todet-

tiin hajautetun organisaation moninaisuuden ja haasteellisuuden korostavan 

entisestään johtamistyön haasteellisuutta. 

 

Tutkielmassa kuvattiin tärkeimpiä haasteita ja piirteitä suppeasti. Tuloksena oli 

kokonaisvaltainen määritelmä hajautetun organisaation käsitteelle. Tuloksista 

huomattiin myös hajautetun organisaation käsitteen olevan moniselitteinen. 

Moniselitteisyys kuvastaa hajautetun organisaation toiminnan haasteellisuutta. 

Tutkielman rajoitetun pituuden vuoksi ei näitä piirteitä ja haasteita voitu tar-

kastella syvällisemmin. Tämä kuitenkin osoittaa lisätutkimuksen tarpeen ha-

jautettujen organisaatioiden suhteen. Yleisesti hajautetusta organisaatioista ja 

niiden haasteista on tehty varsin vähän tutkimuksia, ottaen huomioon aiheen 

ajankohtaisuuden. Myös suuri käsitteiden kirjo ja merkitysten epäselvyys vai-

keuttavat erilaisten tutkimustulosten yhdistelemistä. Lisätutkimuksen tarve on 

ilmeinen, ja tutkielman haasteiden kannalta olisi tärkeää tutkia jatkossa hajaute-

tun organisaation johtamista. Tutkielman aiheen laajentaminen kattamaan 

myös hajautetun organisaation johtaminen ja johtamisviestintä, voisi olla hyvä 

aihealue mahdolliselle pro gradu -työlle.  
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